


VŠECHNY CENY JSOU UVEDENÉ S DPH. OBJEDNÁVKY NAD 2.500 Kč JSOU BEZ POŠTOVNÉHO.
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President dentální nítě v akci 5+1 ZDARMA
   Antibakteriální dentální nit
              + 25 m, voskovaná
              + chlorhexidin
              + slez lesní
              + jemné vlákno
                            VOC 54 Kč s DPH
   cena v akci po rozpočítání
           45 Kč

Sensitive dentální nit
           + 25m, nevoskovaná
           + expanding
           + potasium nitrate
           + heřmánek
           VOC 59 Kčs DPH
cena v akci po cena v akci po rozpočítání
           49 Kč

White dentální nit
          + 25m, voskovaná
          + struktura z
          přírodního hedvábí
          + sodium citrate
          + lišejník islandský
                    VOC 63 Kč s DPH
cena v akci po rozpočítání
          53 Kč

Active dentální nit
           + 25m
           + extra plochá
           + zinc citrate
           + dubová kůra
           + voskovaná
                      VOC 59 Kč s DPH
cena v akci po rozpočítání
           49 Kč

zubní pasty v akci 6+3 zdarma
Antibacterial zubní pasta 75ml
          + chlorhexidine 0,2%
          + echinacea
          + slez lesní
          + heřmánek
           

                      VOC 68 Kč s DPH
Cena v akci po rozpočítání

           46 Kč

Sensitive zubní pasta 75ml
          + hydroxiapatite 5%
          + xylitol 15%
          + potassium nitrate
          + sodium fluoride
             900 ppmF-
           + mine           + minerální soli
           VOC 63 Kč s DPH
Cena v akci po rozpočítání
          42 Kč

White zubní pasta 75ml
          x neobsahuje peroxidy, sodu
          + lišejník islandský
          + dicalcium phosphate
            anhydrous (minerální sůl)
          + sodium monofluorophosphate
              900 ppm              900 ppmF-
            + ženšen, máta
            VOC 73 Kč s DPH
Cena v akci po rozpočítání
         49 Kč

Active zubní pasta 75ml
          + triclosan
          + zinc citrate
          + krevnice kanadská
          + hloh
          + sodium fluoride
            900 ppm            900 ppmF-
          VOC 63 Kč s DPH
Cena v akci po rozpočítání
          42 Kč

Classic total zubní pasta 75ml
          x neobsahuje fluoridy
             SLS, PEG, parabeny
          + tea tree oil
          + aloe vera
          + alantoin, xylitol 
          + bisabolol          + bisabolol
          VOC 59 Kč s DPH

Cena v akci po rozpočítání
          40 Kč
          

Defense  emulgovaná ochranná
          zubní pasta 75ml
          + hexitidine 0,1%
          + cetylpyridium
          + mateřidouška
          + propolis, xylitol
          + zinc cit          + zinc citrate
          + fluorid sodný 1460ppmF-
            VOC 65 Kč s DPH
Cena v akci po rozpočítání 
         44 Kč
  

Professional zubní pasta
na implantáty a aparátky 75ml
          x neobsahuje fluoridy
          SLS, SLES, parabeny
          + nízká viskozita, xylitol
          + nízka abrasivita
          + co-po          + co-polymer, papein
          + cetylpyridium chloride
          VOC 68 Kč s DPH
Cena v akci po rozpočítání
          46 Kč

Teens 12+ máta 50ml
          x neobsahuje parabeny
           SLS,PEG, alergeny
          + sodium monofluoro-
          phosphate 1350ppmF-
          + svěží chuť máty
          + x          + xylitol

VOC 43 Kč s DPH
Cena v akci po rozpočítání
          29 Kč

Baby 0-3 roky malina 30ml
          x neobsahuje parabeny
           SLS,PEG, alergeny
          x neobsahuje fluoridy
          + xylitol
          + malinová příchuť
                    VOC 39 Kč s DPH

Cena v akcipo rozpočítání
          26 Kč

Kids 3-6 let jahoda 50ml
          x neobsahuje parabeny
            SLS, PEG, alergeny
         + sodium fluoride a
            sodium monofluoro-
           phosphate 430 ppmF-
         + pří         + příchuť jahoda, xylitol
          VOC 43 Kč s DPH
Cena v akci po rozpočítání
          29 Kč
         

Kids 3-6 let cola 50ml
          x neobsahuje parabeny
            SLS, PEG, alergeny
         + sodium fluoride a
            sodium monofluoro-
           phosphate 430 ppmF-
         + pří         + příchuť cola, xylitol
          VOC 43 Kč s DPH
Cena v akci po rozpočítání
          29 Kč
         

Junior 6+ limetka 50ml
          x neobsahuje parabeny
            SLS, PEG, alergeny
         + sodium fluoride a
            sodium monofluoro-
           phosphate 950 ppmF-
         + pří         + příchuť cola, xylitol
          VOC 43 Kč s DPH
Cena v akci po rozpočítání
          29 Kč
         

MOMENTÁLNĚ 
NENÍ SKLADEM

 PRODEJ UKONČEN

20+3 zdarma
Blistr 8 ks
velikost 0,6 - 2,5 mm
VOC 99 Kč s DPH
Cena v 
akci po 
rrozpočítání
86 Kč

7+1 zdarma
Ordinační balení po 25 ks
velikost 0,6 - 2,5 mm
VOC 279 Kč s DPH
Cena v akci po rozpočítání
244 Kč

7+1 zdarma
Ordinační balení po 50 ks
velikost 0,6 - 2,5 mm
VOC 529 Kč s DPH
Cena v akci po rozpočítání
463 Kč

- mezizubní kartáčky SOFT, ORIGINAL

zubní kartáčky 
v akci 
10+1 , 
80+18 
zdarma

SOFT
VOC 50 Kč s DPH
Cena v akci
10+1
po rozpočítání
46 Kč
Cena v akci 80+Cena v akci 80+18
po rozpočítání

41 Kč

SUPER SOFT
VOC 50 Kč s DPH
Cena v akci
10+1
po rozpočítání
46 Kč
Cena v akci 80+Cena v akci 80+18
po rozpočítání

41 Kč

ULTRA SOFT
VOC 50 Kč s DPH
Cena v akci
10+1
po rozpočítání
46 Kč
Cena v akci 80+Cena v akci 80+18
po rozpočítání

41 Kč


